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 اشتغال در بخش کشاورزي (مورد مطالعه: شهرستان باغملک)

 
 4و مسعود یزدان پناه 3، مسعود برادران2*، بهمن خسروي پور1آمنه سواري ممبنی

 تانه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزسدانشگا دانشجوي کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي. 1
 . دانشیار دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان3و 2

 . استادیار دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان4
 )18/11/94تاریخ تصویب:  -31/4/93(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
ی مواد غذای ارایه از طریق و توسعه روستایی در رشد اقتصادي نقش محوري، کشاورزي

توسعه  از سوي دیگر،کند. ایفا می توسعه یافتههاي در کشور هاي شغلی،فرصت و مورد نیاز
کشاورزي و  از این رو،آینده کشاورزي در هر کشوري متکی به جوانان روستایی است. 

طالعه مین هدف از ا ناسازگار بلکه مکمل یکدیگرند. جداگانه و یا به طور کامال جوانان نه
 جتماعینظریه شغلی شناختی ابررسی تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک با استفاده از 

ورزان نفر از کشا 270هاي تحقیق شامل ي کشاورزي بود. آزمودنینسبت به اشتغال در حرفه
خاب اي انتاي خوشهگیري چندمرحلهشهرستان باغملک بودند که با استفاده از روش نمونه

ز ااي بود که روایی صوري آن توسط چند تن آوري اطالعات، پرسشنامهد. ابزار جمعشدن
رار قمتخصصان تایید گردید و از طریق ضریب آلفا کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد تایید 

جه گرفت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیر تمایل با خودکارآمدي، نتی
ر موانع متغی دار و باران، عالقه و تسهیالت داراي رابطه مثبت و معنیانتظارات، درك رفتار دیگ
 ه نشاندار است. همچنین، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانداراي رابطه منفی و معنی

نند ی توامموانع داد که متغیرهاي خودکارآمدي، نتیجه انتظارات، درك رفتار دیگران، عالقه و 
ی یل جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي را پیش بیندرصد از واریانس تما 74

سعه تواند به منظور گسترش اشتغال جوانان در بخش کشاورزي و توکنند. نتایج تحقیق می
 روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

 
نظریه شغلی ، تمایل، جوانان روستایی در بخش کشاورزي، اشتغال :هاي کلیديواژه

 باغملک.، شناختی اجتماعی
 

 مقدمه 
بخشی چشمگیر از نیروي کار جوامع  امروزه جوانان

هاي دهند. آن ها نقشروستایی و شهري را تشکیل می

اند که منجر به توسعه ي جامعه مهمی را به عهده گرفته
ترین . نیروي جوان از مهم)Angba et al., 2009شود (می

ي کشورهاست ها براي پیشرفت اهداف توسعهظرفیت
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)Olujide, 2008( . در این میان نقش جوانان روستایی
بر اساس برآورد سازمان جهانی تر است، زیرا پررنگ
 در مناطق درصد از جوانان 55 حدود  خاروبار

این رقم درکشورهاي و حتی  روستایی سکونت دارند
 70 باالتر از و جنوب آسیا جنوب صحراي آفریقا

ه به اینکه امروزه با توج. )Bennell 2007 ,( درصد است
 در نفر) میلیارد 1,4 جهان ( درصد جمعیت 70 حدود
 کنند و منبعمی زندگی روستایی مناطق در فقر نهایت
 & Nwanze(باشد می ها کشاورزيآن معیشت اصلی

Kouka, 2010(راه براي کمک بهترین کشاورزي ، توسعه 
 امر مهم نیاز به این که. است روستایی فقراي به این

 جمله از مختلف، هايزمینه در گذاريسرمایه یشافزا
جوانان روستایی یا به عبارتی دیگر، همان  از گیريبهره

 سرمایه آمار، اساس برزیرا  .دارد سرمایه انسانی روستاها

با  یافته توسعه کشورهاي انکارناپذیري را در نقش انسانی،
 منابع سهم که حالی در داده، اختصاص خود به درصد 67

 سرمایه این است. درصد 33صرفاً  فیزیکی و عیطبی

-حرکت پشتوانه عنوان به تواندمی که است انسانی نیروي
گیرد  قرار یکم و بیست قرن اجتماعی بزرگ هاي

)Kavoussi & Ahmadi, 2011 هاي سرمایه جوانان) و
تغییر  کلیدي براي، عوامل براي توسعهي مهم انسانی

 وسعه اقتصادي وت و نیروي محرکه براي اجتماعی
 & Mahendra Devهستند  نوآوري تکنولوژیکی

Venkatanarayana, 2012).( ،سرمایه جوانان روستایی-
فعال  بخش به سنتی حالت از روستاها تحول بالقوه هاي

 ). Olujide, 2008(شوند  می محسوب و اقتصادي

Beauford )1989ي روستایی ) موفقیت سیاست توسعه
و حفظ جوانان روستایی در روستا  کشور را در گرو جذب

 Tageriداند(و اشتغال به بخش کشاورزي می

Moghadam et al., 2013يتوسعه ي). همچین آینده 
-می روستایی جوانان بر متکی کشور هر در کشاورزي

 به کنونی وضعیت در اما ).(Anonymous, 2002 باشد
 است غیرجذاب جوانان اغلب کشاورزي براي رسدمی نظر

 يآینده و کشاورزي از شدن دور حال در جوانان و
ي بانک . به گفته)White, 2012(هستند  روستایی
) در ایران سهم شاغالن بخش کشاورزي 2011جهانی (

-کاهش چشمگیري داشت به 90تا  76هاي طی سال

درصد در  6/18به  76درصد در سال  2/25که از طوري
). et al., 2013 Seroriاست (کاهش یافته 90سال 

 پایین بودن بازدهجوانان روستایی به دالیلی مانند 
 غیر قابل پیش بینیبودن کشاورزي،  فصلیکشاورزي، 

 بازار و غیر قابل اعتماد هاينظام، بودن آب و هوا
چارچوب  و هاي ضعیف دولتبازاریابی و سیاست

مند به اشتغال در بخش کشاورزي نیستند عالقه قانونی،
)Odhiambo, 2006 نتایج تحقیق .(Alibaygi and 

Karamidehkordi )2009 نشان داد که چهار عامل به (
عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان 

شوند که یکی از مهمترین آن ها  روستایی تلقی می
 Seyfrit etباشد. نگرش جوانان  نسبت به کشاورزي می

,al )2010 (هايفرصت که عدم وجوددارند نیز بیان می 
 بهتر هايفرصت استفاده از و روستایی مناطق در شغلی

 مهاجرت تمایل بر ايعمده تاثیرات شهري مناطق در
به  روستاییدارد. بنابراین، جوانان  اییروست جوانان
مناطق شهري براي  بهتري در هاياینکه گزینه دلیل

توسعه ضعف و  همچنین، به دلیل  ها وجود داردآن
را در  مهاجرت روند مناطق روستایی در زیربنایی
هاي و فعالیت بدین وسیله کشاورزيگیرند و پیش می

 ,Olajide & Udohکنندبه آن را ترك می وابسته

 با فرض، جنوب آمریکا در). به عنوان مثال 2012(
مناطق شهري و  جوانان در مساوي بودن جمعیت

تنها  جوانان روستاییشود می پیش بینی روستایی
تشکیل  2050را تا سال  از کل جمعیت رصدیک د

 باالي نرخ). بنابراین، van der Geest, 2010می دهند(
بیکاري  سطح باالیی از، روستا به شهر مهاجرت از

 و وابستگی بهان جمعیت کشاورز پیري، جوانان
توسعه  براي هایینگرانی مواد غذایی افزایش واردات

 وسعهکشورهاي در حال ت به ویژه در کشاورزي
). Naamwintome & Bagson, 2013است(فراهم کرده

Scarpetta et al )2010جوانان ) بیان می دارند اگر 
 کشاورزان به خواهندنمی یا و توانندنمی امروز روستایی

شوند، پس چگونه باید انتظار داشت معضل  تبدیل فردا
افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف 

یت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال شود. اهم
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 از یکی زودي ي کشاورزي تا آنجاست که بهدر حرفه
 خواهد بود این هند کشاورزي براي هاچالش بزرگترین

 کند حفظ کشاورزي در را خود جوانان چگونه که
)Sharma & Bhaduri, 2009.( توان گفت از این رو ، می

-ت که یکی از شرطاهمیت این موضوع تا آن حدي اس
ي هاي الزم براي از میان بردن فقر و رسیدن به توسعه

پایدار اشتغال جوانان است و همچنین، دستیابی به رشد 
-ي اقتصادي با تکیه بر کاهش بیکاري، اشتغالو توسعه

زایی در بخش کشاورزي و امنیت غذایی است که داراي 
 جایگاهی ویژه است.

و نیز عوامل شناختی   عوامل محیطی بیرون از انسان
تر ، طور دقیقدرون او در کنترل رفتار مؤثر است. به

فرآیندهاي شناختی، محیط و رفتار شخص بر هم تاثیر و 
تاثر متقابل دارند و هیچ کدام از این سه جزء را نمی 

کننده رفتار توان جدا از اجزاي دیگر به عنوان تعیین
وصیات خص. به عبارت دیگر انسان به حساب آورد

 & ,Glanz(گذارند فردي و محیطی بر رفتار تاثیر می

Viswanath, 2008براي مدت  ايحرفه ). روانشناسان
 چگونهاین مطلب بودند که  مایل به دانستن طوالنی
شغلی را  نتایج هاي فرديتفاوت ادراکات و موقعیت

 بین همچنین، رابطهو  دهدتحت تاثیر قرار می
 با هم رفتارها که ومحیطی ، عوامل هاي فرديتفاوت

دهند چگونه را توضیح می شغلی منافع و تمایل
 چگونهبه عبارت دیگر، et al., 2012   .(Conklinاست؟ (
و  باورهاي فرهنگی انتخاب شغل شخصی و محیط

 & Tang( را تحت تاثیر قرار می دهند توسعه شغلی

2007Russ,  .(یکی  ١نظریه شغلی شناختی اجتماعی
 و داراي اعتبار پذیرفته شده هايین نظریهتراز مهم

 عالیق جهت دركاي حرفه در ادبیات مورد بحث
 ;Gore & Leuwerke, 2000(و تمایالت است شغلی

Smith & Fouad, 1999; Swanson & Gore, 2000( .
ي ي شغلی شناختی اجتماعی که بر پایه ي نظریهنظریه

Bandura  بینییشپ و تبیین براي است،یافته  توسعه 

 هايي جنبههمه به توجه با عملکرد دستاوردهاي

 شغلی مسائل گرفتن نظر در و رفتاري و عاطفی شناختی،

                                                                                  
3-Social Cognitive Career Theory 

بر  ). این مقاله ,2010Lent et alرسد (می نظر به مناسب
شغلی شناختی اجتماعی جهت آن است که از نظریه 

ي کشاورزي بررسی تمایل جوانان براي اشتغال در حرفه
چارچوب نظریه شغلی شناختی اجتماعی  اید.استفاده نم

ي متمرکز بر سه متغیر باورهاي خودکارآمدي، نتیجه
. et al, 2012&(Yowellانتظارات و اهداف(تمایل) است (

هایش در خودکارآمدي به اعتقاد و باور  فرد به توانایی
ها و انجام موفق رفتار مورد نظر براي سازماندهی فعالیت
شود. ص در شرایط معین اطالق مینیل به نتیجه مشخ

تر به هر چه این باور و اعتقاد بیشتر باشد افراد راحت
ي شغلی شوند. در نظریهتر میکارهاي سخت نزدیک

-ترین تنظیمشناختی اجتماعی، خودکارآمدي نزدیک
ي قوي فکري کنندهبینیکننده رفتار انسان است و پیش

 Zikicدهد (ار میاست که انگیزه و عمل را تحت تاثیر قر

& Sakes, 2009 دومین متغیر در نظریه شغلی .(
هاي هدفمند یا شناختی اجتماعی مشارکت در فعالیت

داشتن هدف است و یا نیت و قصد فرد براي درگیر 
 Lent & Brown, 2005هاي معین (شدن و انجام فعالیت

 براي انگیزش در مهمی بسیار ) تعریف شده و نقش

) در حقیقت، Zikic&Sakes, 2009( دارد رفتار و انتخاب
اهداف بعد شناختی مؤثر بر احساس رضایت هستند که 

). Lent, 2004اي دارند(حالت نسبتا پایدار و صفت گونه
ي انتظارات یا انتظارات پیامد است نتیجهسومین متغیر، 

ي شرایط آتی زندگی خود و که به باورهاي فرد درباره
اي در ادهاي مثبت و منفیپیش بینی این که چه روید

-. به گفته)Lent, 2004گردد(آینده رخ خواهد داد بر می
امتداد  در باید ي انتظاراتنتیجه  )Bandura  )2004ي 
 مستقل مفهومی نظر از اما مرتبط، فرعی يحیطه سه

 جسمانی، انتظارات ي نتیجهدهندهنشان گردد که واقع

 ,Wojcicki et al).  (است خودارزشیابانه و اجتماعی

 به آن مثبت انواع انتظارات، از طبقه هر میان در2009

 عنوان به آن منفی انواع و دهندهانگیزه و محرك عنوان

 را عقایدي جسمانی، دارند. نتیجه انتظارات کارکرد موانع،

 که کندمی منعکس خوشایندي جسمانی تجارب مورد در

 تظاراتان باشند.می جسمی فعالیت در از درگیري ناشی

 جسمانی) (فعالیت رفتارها مورد در را اجتماعی عقایدي

 اجتماعی زیادي براي هايفرصت از که کنندمی منعکس

 وجود به اجتماعی تصدیق و تایید به دستیابی و شدن
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 خود ارزشیابانه، نهایت، نتیجه انتظارات در و آیندمی

 خود، ارزش و رضایت با احساسات ارتباط در را عقایدي

-می قرار نظر مورد جسمانی، فعالیت در دخالت با طمرتب
دیگر متغیرهاي اضافه  . ازWojcicki et al, 2009)( دهد

درك توان شده به نظریه شغلی شناختی اجتماعی می
 نه تنها بدین معنی که افرادرا نام برد. رفتار دیگران 

 از طریق گیرند، بلکهخود یاد می تجارب شخصی از
-می رفتار دیگران نیز و نتایج رفتاردرك  تماشاي
 به دارد و اشاره Gronhoj, 2010 & (Thogersen آموزند(

 در مهم (افراد دیگران چقدر اینکه به نسبت فرد ذهنیت

 2006(دهندمی انجام را خاص رفتار آن زندگی)

Forward,(.  
 ,.Lent & Brown, 2005; Yowell et alعالیق(

2012; Duffy et al., 2013; Wang, 2013; Zhang et 
al., 2014ها و موانع() ،حمایتLent et al., 

2011,2013;Sheu et al., 2010; Kim & Seo, 2014 (
ي شغلی نیز به عنوان یک متغیر مؤثر در نظریه

 .Lent et alاست. شده شناختی اجتماعی شناخته

دوست  ازالگوهایی  به عنوان اي راحرفه عالیق
 ها وفعالیت در مورد اوتو تف دوست نداشتن داشتن،
. )Mills, 2009دانند (مرتبط می ايحرفه مشاغل
 یک فرد یک فعالیت که يحدبه عنوان  عالیق

که به طور تعریف شده  دوست دارد خاص را
نتیجه انتظارات  و خودکارآمدي مشترك توسط

با توجه  ).Sheu et al., 2010پیش بینی شده است (
در ، افراد اعیي شغلی شناختی اجتمنظریه به

تحصیلی و  هايفعالیت به دنبالخود  توسعه اهداف
با  خود مرتبط و همچنین با عالیق هستند که شغلی

( انتظارات خود سازگار باشد  نتیجه و خودکارآمدي
Sheu et al., 2010 ،پیگیري و تنظیم). همچنین 

فرد  موانع که تسهیالت و انواع نیز به اهداف شغلی
با توجه . است فت می کند مرتبطدریا خود محیط از
و  تسهیالت، ي شغلی شناختی اجتماعینظریه به

 دیگر هايراه از طریق به طور مستقیم و هر دو موانع
تحت تاثیر قرار را  افراد اهداف یا تمایل تواندمی

-تسهیالت یا حمایت).   ,.2009Lent et al(دهند
 و احساسی حمایت یا ابزارها و مواد مانند(ها

 بازخورد، آوردن طریق فراهم از توانندمی  )ماعیاجت
 تجربه ساختن فراهم یا مثبت یا منفی تقویت

 براي تالش خودکارآمدي و حس بر جانشینی
 بر دنبال آنها به و گذاشته تاثیر هدف به رسیدن
 & Lent, 2009شوند ( واقع مؤثر نیز شغلی رضایت
Duffyیتسهیالت و محدودیت ها به ها،). این سازه 

و  خودکارآمدي احساس براي محیط، یا بافت که
 کند،می ایجاد شخصی اهداف به رسیدن یا آن رشد
 .   Lent & Brown , 2006)دارد( اشاره

ي نظریه شغلی شناختی اما از نقاط قوت نظریه
اجتماعی شامل اذعان اعتماد به نفس یا خودکارآمدي 

حفظ  مرتبط با توسعه از منافع و تمایل به پیگیري و
وظایف مربوط به کار است. همچنین، اذعان موانع 

اي که در محیط وجود ي حرفهبسیاري براي توسعه
دهد که باورهاي خودکارآمدي نشان می داشته باشد و

  & et al, 2012(تحت تاثیر تمایالت  رفتاري است

Yowell.(در  ، چارچوب مفهومیبا توجه به مطالب فوق
 گردد.می ارایه 1این پژوهش در شکل 
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 چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 

 
 پیشینه تحقیق 

نشان داد چهار  Alibaygi et al(2009)نتایج تحقیق 
کننده تمایل مهاجرت عامل به عنوان عوامل تعیین
نسبت به کشاورزي،  جوانان روستایی شامل: نگرش

ساختار خانواده، روابط والدین و تعدادي از دوستان و 
-اعضاي خانواده در مناطق شهري است. همچنین، یافته

هاي ها و فعالیتها نشان داد حمایت از روابط بین نسل
هاي اقتصادي، اجتماعی و کشاورزي، افزایش جنبه

تواند باعث تشویق فرهنگی از مناطق روستایی می
هاي یافته انان روستایی براي ماندن در روستا باشد.جو

ي از آزمون مقایسه Aertyaei et al(2011)تحقیق 
ها نشان از آن داشت که بین میانگین مشارکت میانگین

ي کشاورزي با توجه جوانان روستایی در زمینه ي توسعه
هاي ترویجی، اختالف به جنسیت و شرکت در آموزش

  .دار وجود داردمعنی
Lent & Brown, (2013)  در مفهوم و بررسی تئوري

شغلی شناختی اجتماعی در تحقیقات شغلی بیان می
دارند که خودکارآمدي، نتیجه انتظارات و عالقه بر 

 Lent etهمچنین،  باشد.تمایالت شغلی مؤثر می

al(2010) هاي و انتخاب آرمان عالقه در پیش بینی
با استفاده از  غالیپرت دانش آموزان دبیرستانی شغلی
ها و ، نقش حمایتاجتماعی شناختی شغلی نظریه

داند. موانع را براي رسیدن به اهداف شغلی مؤثر می
Borgia(2007)  &Segal با  کارآفرینی نیز در آموزش

-استفاده از نظریه شغلی شناختی اجتماعی بیان می
 که موجب افزایش عالقه هاي آموزشیدارند فعالیت

هاي حرفه براي و اهدافکارآفرینی به  ندانش آموزا
 انتظارات نتیجه شود خودکارآمدي وکارآفرینی می

بینی اي با عنوان پیشدرمطالعه Lent et al(2014) است.
رفاه و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشکده 

اي شناختی اجتماعی بندورا آفریقا از تئوري حرفه
آن بود که متغیر استفاده نموده، نتایج حاکی از 

بینی اهداف خودکارآمدي به طور غیر مستقیم بر پیش
ها رضایت از زندگی تاثیر دارد. همچنین، موانع و حمایت

بینی اهداف رضایت از زندگی مؤثر بوده نیز در پیش

نتیجه ي 
 انتظارات 

 فیزیکی -
 اجتماعی -
 خودارزیابی -
 

درك رفتار 
 

عوامل 
 ساختار اجتماعی

 حمایت-
 موانع  -

 تمایل

 عالیق
 

 خودکارآمدي

ویژگی هاي فردي و 
 حرفه اي
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 بر ها و موانع رانیز حمایت  Duffy & Lent(2009)است.

و  هدف به رسیدن براي تالش خودکارآمدي و حس
 Kimدانند. چنین به دنبال آن رضایت شغلی مؤثر میهم

)2014(Seo&  کاربرد تئوري اي به بررسیمطالعه در 
چند  در یک محیط اجتماعی شناختی ايحرفه

 شناختی بین متغیرهاي روابط با بررسی فرهنگی،
و  اهداف براي تبیین دانشجویان مهندسی اجتماعی
ختند. نتایج پردادانشگاه  انتخاب رشته اصلی تمایالت

ها بر نشان داد که خودکارآمدي، عالقه، موانع و حمایت
اهداف و تمایالت دانشجویان براي انتخاب رشته تاثیر 

اي در مطالعه MekaihiMonie et al (2013) داشته است.
اجتماعی رضایت  -به بررسی آزمون الگوي شناختی

اند پرداخته شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه
ها و خودکارآمدي در پیشرفت حمایتج نشان داد، نتای

. در رسیدن به اهداف (تمایالت) شغلی مؤثر بوده است
نشان داد از دیدگاه Mokht  )2012هاي تحقیق (یافته

جوانان، کمبود اعتبارات و عدم حمایت مسئوالن و نیز 
کمبود منابع تولید در بخش کشاورزي از نقاط ضعف 

نیز در  MekaihiMonie (2013) .اشتغال کشاورزي است
اي با عنوان آزمون مدل شناختی اجتماعی مطالعه

رضایت از تحصیل در دانشجویان دوره کارشناسی بیان 
دارد خودکارآمدي، نتیجه انتظارات و حمایت پیش می

کننده پیشرفت اهداف (تمایالت) و رضایت بینی
  باشد.دانشجویان از تحصیل می

 
 روش پژوهش 

شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به منظور این پژوهش 
در استان خوزستان جوانان روستایی شهرستان باغملک 
طراحی و اجرا شد.  نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي

 نحوه نظر از و کاربردي هدف لحاظ از تحقیق روش

جامعه آماري  است. پیمایشی-توصیفی هاداده گردآوري
سال این  29تا  15پژوهش جوانان روستایی این 

گیري شهرستان بوده که در مرحله اول از طریق نمونه
تصادفی  سه دهستان میداوود، منگشت و هپرو از توابع  
شهرستان باغملک انتخاب گردید. در مرحله دوم، از 

نفر بر  900میان این سه دهستان  با جمعیت حدودا 
نفر  270اساس جدول مورگان نمونه مورد نظر به حجم 

اي گیري چند مرحلهبنابراین، روش نمونه انتخاب شد.

اي بوده است. در این تحقیق جهت بررسی روایی خوشه
-صوري پرسشنامه محقق ساخت و صحت و سقم گویه

هاي آن، از نظرات و پیشنهادهاي برخی از اعضاي هیئت 
علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي 

فاده گردید که پس طبیعی رامین خوزستان، استو منابع
ها،  اطمینان حاصل از اعمال اصالحات پیشنهادي آن

ها و سؤاالت مطرح شده، توانایی و گردید که گویه
قابلیت اندازه گیري محتوا و خصوصیات مورد نظر در 
تحقیق حاضر را دارا باشند. به منظور تایید پایایی 
پرسشنامه طراحی شده قبل از ورود به مرحله جمع 

العات در مقیاس وسیع، از یک مطالعه آوري اط
اي که در بین جوانان روستایی پرسشنامه 30پیشاهنگ 

خارج از نمونه اصلی مطالعه توزیع  شهرستان باوي و
گردید، استفاده شد و نتایج ضریب آلفاي کرونباخ به 

قابل   1دست آمده براي آن، همان طور که در جدول 
ن پایایی مشاهده است، حاکی از قابل قبول بود
در نهایت پرسشنامه براي انجام تحقیق بوده است. 

 هاي به دست آمده، با استفاده از نرم افزار آماري داده

SPSS(V20) مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار
هاي همبستگی، گرفتند، در این پژوهش از آزمون

 اي و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.  مقایسه
 

و ضریب آلفا در آزمون آلفا ها تعداد گویه -1جدول
 براي تعیین پایایی متغیرهاي تحقیقکرونباخ 

تعداد  متغیر
 
 

ضریب 
 

تعداد  متغیر
 
 

ضریب 
تسهیالت  80/0 5 خودکارآمدي 

 (حمایت)
8 81/0 

نتیجه 
 انتظارات

 73/0 7 موانع 87/0 6

درك رفتار 
 دیگران

 91/0 12 تمایل 73/0 6

    91/0 5 عالقه

جهت سنجش همه گویه ها از طیف لیکرت پنج * 
 )) استفاده شد5) تا خیلی زیاد(1امتیازي(خیلی کم(
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 هایافته
 هاي توصیفییافته

آمار توصیفی نشان داد که میانگین سن پاسخگویان 
ي سال و جوانان پاسخگو در رده 73/22در نمونه تحقیق

ر نمونه نف 270اند. از کل بوده سال 29تا  15سنی 
نفر  124درصد) را پسران و  1/54نفر( 146تحقیق، 

اند. توزیع فراوانی درصد) را دختران تشکیل داده 9/45(
پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل نیز نشان داد، از 

 197درصد) متاهل و  0/27نفر( 73پاسخگو،  270
درصد) مجرد بودند. توزیع فراوانی میزان  0/73نفر(

درصد)  1/14نفر( 38نشان داد  تحصیالت پاسخگویان
درصد) راهنمایی،  9/8نفر( 24داراي تحصیالت ابتدایی، 

درصد)  3/23نفر( 62درصد) دبیرستان،  6/22نفر( 61
 2/22نفر( 60و  فوق دیپلمدرصد)  9/8نفر( 24دیپلم، 

درصد) داراي کارشناسی و باالتر بودند. همچنین، آمار 
 94/3کشاورزي توصیفی نشان داد، که میانگین سابقه 

ي کشاورزي (صفر) و ها بدون سابقهبود که کمترین آن
سال بوده است. همچنین سابقه  15بیشترین سابقه 

سال بوده که  60کشاورزي والدین نیز بین صفر تا 
باشد. میانگین تعداد اعضاي می 58/23میانگین کلی آن 

بود که بین  59/2خانوار شاغل در بخش کشاورزي نیز 

نفر از اعضاي خانوار، شاغل در بخش کشاورزي  8صفر تا 
 بودند.

هاي فردي با متغیرهاي نظریه همبستگی بین ویژگی
 شغلی شناختی اجتماعی 

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق در 
همبستگی ي شغلی شناختی اجتماعی، از آزمون نظریه

شد. بر اساس نتایج مندرج  در جدول  پیرسون استفاده
توان چنین بیان نمود که بین متغیر سن و ، می2ه شمار

متغیرهاي نظریه شغلی شناختی اجتماعی همبستگی 
داري وجود دارد. به این معنی که با مثبت و معنی

افزایش سن، فرد مسئولیت و نیاز بیشتري براي کار و 
-اي میکند بنابراین وارد حرفهکسب درآمد احساس می

ي کشاورزي نیاز به شرایط شود و از آن جایی که حرفه
ي سنی خاصی ندارد با افزایش سن تمایل خاص و رده

شود. همچنین بین براي اشتغال در این حرفه بیشتر می
تعداد اعضاي خانوار با تمام متغیرهاي نظریه شغلی 

داري وجود دارد. شناختی اجتماعی رابطه مثبت و معنی
ورزي از طرف دیگر سابقه کشاورزي فرد و سابقه کشا

والدین نیز با تمام متغیرهاي نام برده شده به جز موانع 
 داري وجود دارد. مثبت و معنی

 
 هاي فردي با متغیرهاي نظریه شغلی شناختی اجتماعیهمبستگی بین ویژگی -2جدول 

درك رفتار  نتیجه انتظارات خودکارآمدي ویژگی هاي فردي
 دیگران

 تمایل موانع تسهیالت عالقه

 24/0** 06/0 20/0** 23/0 ** 14/0*  20/0 ** ./23 ** سن
 21/0 ** -19/0** 25/0 ** 20/0** 38/0 ** 23/0** 11/0 تعداد اعضاي خانوار

 45/0 ** -09/0 36/0 ** 43/0** 39/0 ** 48/0 ** 33/0 ** سابقه کشاورزي
 25/0** 00/0 22/0 ** 26/0 ** 22/0 ** 23/0 ** 14/0* سابقه کشاورزي والدین

 
همبستگی بین متغیرهاي نظریه شغلی شناختی 

 اجتماعی
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق در 

ي شغلی شناختی اجتماعی، از آزمون همبستگی نظریه
 3گونه که جدول شماره پیرسون استفاده شد. همان

با خودکارآمدي  دهد، متغیر نتیجه انتظاراتنشان می
)47/0= rداري دارد. متغیر درك نی) رابطه مثبت و مع

) و نتیجه انتظارات r=34/0رفتار دیگران با خودکارآمدي(
)55/0=rدارد. از طرف دیگر،  داري) رابطه مثبت و معنی

دار با متغیر عالقه نیز داراي رابطه مثبت و معنی
) و r=81/0)، نتیجه انتظارات ( r=45/0خودکارآمدي(

تغیر تسهیالت نیز ) دارد. م r=-57/0درك رفتار دیگران (
)،  r=37/0دار با خودکارآمدي(داراي رابطه مثبت و معنی

 r=-45/0)، درك رفتار دیگران (r.=/54نتیجه انتظارات (
) دارد. همچنین، متغیر موانع اشتغال r=62/0) و عالقه (

)، درك r=-35/0در بخش کشاورزي با نتیجه انتظارات (
) و تسهیالت r=-30/0)، عالقه (r=-24/0رفتار دیگران (

)25/0-=rدار است. در ) داراي رابطه معکوس و معنی
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)، نتیجه r=54/0نهایت نیز متغیر تمایل با خودکارآمدي (
)، عالقه r=60/0)، درك رفتار دیگران (r=77/0انتظارات (

)81/0-=r)52/0) و تسهیالت-=r داراي رابطه مثبت و (

رابطه ) داراي r=-33/0دار و با  متغیر موانع (معنی
  دار است.معکوس و معنی

 
 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق -3جدول

 1X 2X 3X 5X X6 X7 X8 متغیرها

       1 خودکارآمدي

      1 47/0**  نتیجه انتظارات

 000/0       
     1 55/0** 34/0**  درك رفتار دیگران

 000/0 000/0      
    1 57/0** 81/0** 45/0**  عالقه

 000/0 000/0 000/0     
    62/0** 45/0** 54/0** 37/0**  تسهیالت

 000/0 000/0 000/0 000/0 1   
  1 -25/0** -30/0** -24/0** -35/0 ** 02/0 موانع

 74/0 000/0 000/0 000/0    
 1 -33/0** 52/0** 81/0** 60/0** 77/0** 54/0**  تمایل

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0  
  05/0 سطح در داري معنی                                   *دار استدرصد معنی 1در سطح **

 
 اي هاي مقایسهآزمون

ي شغلی شناختی نظریهبه منظور مقایسه متغیرهاي 
 آزمون تی مستقلبین دختران و پسران از  اجتماعی

حاکی از  4ماره استفاده شد. نتایج مندرج در جدول ش
آن است که بین دیدگاه دختران و پسران مورد مطالعه 

ي کشاورزي متغیر در خصوص تمایل به اشتغال در حرفه
درصد خطا و پنج متغیر  5تسهیالت در سطح 

خودکارآمدي، نتیجه انتظارات، درك رفتار دیگران، 
درصد خطا تفاوت آماري  1عالقه و تمایل در سطح 

رد. به عبارت دیگر پسران نسبت به داري وجود دامعنی

هاي بیشتري براي دختران با توجه به میانگین زمینه
شود و به وارد شدن در این حرفه برایشان فراهم می

-همین ترتیب، مردان نسبت به دختران باور به توانایی
هاي کشاورزي بیشتر است و هایشان براي انجام فعالیت

ي ي از اشتغال در حرفهتر و بهترنتایج و پیامدهاي مثبت
کشاورزي و همچنین، بیشتر تحت تاثیر اطرافیان قرار 

گیرند، عالقه بیشتري نیز براي اشتغال در این حرفه می
از خود نشان دادند و به تمایل بیشتري براي اشتغال در 

 این حرفه دارند.
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اورزي  با هر یک از متغیرهاي نظریه شغلی شناختی مقایسه دیدگاه دختران و پسران در خصوص  اشتغال در بخش کش -4جدول
 اجتماعی

 

 متغیرها

  میانگین

 tآماره 

 

 )=146nپسر( )=124nدختر( سطح معناداري

93/16 07/15 خودکارآمدي  71/3 **0001/0 

 0001/0** 52/2 83/17 15/15 نتیجه انتظارات

84/17 22/16 درك رفتار دیگران  70/2 **0001/0 

 0001/0** 13/3 10/13 00/11 عالقه

 03/0* 07/2 45/17 99/15 تسهیالت
 27/0 09/1 02/24 28/23 موانع

86/32 42/28 تمایل  13/3 **0001/0 

 05/0 سطح در داري معنی *                    01/0 سطح در داري معنی**
 

 تحلیل رگرسیون
به منظور  ي شغلی شناختی اجتماعینظریهبر اساس 
از تحلیل رگرسیون به روش  موثر بر تمایل تعیین عوامل

اینتر استفاده گردید. بدین ترتیب متغیرهاي 
خودکارآمدي، نتیجه انتظارات، درك رفتار دیگران، 
عالقه، تسهیالت و موانع به عنوان متغیر مستقل و متغیر 
تمایل به عنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون 

پنج متغیر شدند. نتایج رگرسیون نشان داد، 
خودکارآمدي، نتیجه انتظارات، درك رفتار دیگران، 

درصد از تغییرات متغیر نیت یا  74عالقه و موانع قادرند، 
 ,=99/3بینی نمایند (داري پیشتمایل را در سطح معنی

Constants12/129 =F ,0001/0 =Sig.( چنین با هم
) در مقایسه با β=44/0، متغیر عالقه ( 6توجه به جدول

)، β=22/0تغیر نتیجه انتظارات (م
) و β=14/0)، درك رفتار دیگران (β=19/0خودکارآمدي(

بینی متغیر تري در پیش)،  قدرت بیشβ=-10/0موانع (
 معادله حاصل از رگرسیون به شرح ذیل  نیت دارد.

 باشد:می
99/3 = تمایل  + 55/0 +(خودکارآمدي)  41/0 نتیجه )

/35  0+(انتظارات ( ندرك رفتار دیگرا )  93/0+  

-)+(عالقه)  )2/0   (موانع)

 
 تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر تمایل -6جدول 

 B S.E.B β Sig.t متغیر

 ۰۰۰۱/۰ ۱۹/۰ ۱۱/۰ ۵۵/۰ خودکارآمدي
 ۰۰۰۱/۰ ۲۲/۰ ۱۰/۰ ۴۱/۰ نتیجه انتظارات

 0001/0 14/0 09/0 35/0 درك رفتار دیگران

 ۰۰۰۱/۰ ۴۴/۰ ۱۲/۰ ۹۳/۰ عالقه
 ۳۷۲/۰ -۰۳/۰ ۰۸/۰ -۰۷/۰ تسهیالت

 ۰۰۳/۰ -۱۰/۰ ۰۷/۰ -۲/۰ موانع
 ۰۰۰۱/۰ Sig= 12/129F= 99/3Constants=  

 Multiple R 2R Adjust 2R Change2R متغیر

 74/0 74/0 74/0 86/0 تمایل
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 پیشنهادها و  نتیجه گیري
 توسعه و رشد در محوري امروزه کشاورزي بخش

 غذایی اينیازه تأمین در راهبردي بخش اقتصادي،

همچنین، منبع کلیدي براي  و رشد به رو جمعیت
 این در حالی است که امروزه است.اشتغال باقی مانده

 است. جذاب غیر جوانان روستایی اغلب براي کشاورزي
تببین عوامل مؤثر بر تمایل جوانان  هدف این مطالعه

روستایی شهرستان باغملک پیرامون اشتغال در بخش 
هاي تحقیق نشان داد که یافته باشد.کشاورزي می

متغیرهاي خودکارآمدي، نتیجه انتظارات، درك رفتار 
درصد از تغییرات سازه 74دیگران، عالقه و موانع قادرند 

بینی نمایند. این داري پیشتمایل را در سطح معنی
 Lent & Brown, 2005; Segal نتایج با نتایج تحقیقات

et al, 2007; Kim & Seo, 2014; MekaihiMonie et 
al., 2012) (  مطابقت دارد. بنابراین، این متغیرها عوامل

بینی تمایل جوانان براي اشتغال مهمی در رابطه با پیش
-ها میباشند و با آگاهی از آني کشاورزي میدر حرفه

ي توان جوانان روستایی را به سمت اشتغال در حرفه
ي زیر ارایه کشاورزي سوق داد و در این راستا پیشنهادها

 گردد :می
اي بر با توجه به تاثیرگذاري عالقه بر تمایل جوانان -

شود با برگزاري اشتغال در حرفه کشاورزي توصیه می
 هاي آموزشی الزم در راستاي معرفی مزایاي شغلدوره

ي برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی کشاورزي، تهیه
-رائهمناسب و کاربردي جهت معرفی بخش کشاورزي و ا

ي ي الگوهاي مناسب اشتغال در این بخش جوانان را برا
 گرایش به این شغل ترغیب کرد.

با توجه به تاثیرگذاري خودکارآمدي بر تمایل  -
شود جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصیه می

با تخصیص اعتبارات و تسهیالت جهت تاسیس و راه 
یی هاي تولیدي در مناطق روستااندازي بنگاه

ر دخودکارآمدي و درنتیجه تمایل جوانان را به اشتغال 
بخش کشاورزي افزایش داده و همچنین مانع از 

 مهاجرت جوانان روستایی به شهر شد.
با توجه به اینکه متغیر موانع بر تمایل جوانان براي  -

شود اشتغال در حرفه کشاورزي تاثیرگذار بود، توصیه می

کردن کشاورزي ماشینیهاي خدماتی، با توسعه شرکت
هاي در سطح روستاهاي مورد مطالعه و انجام فعالیت

فرهنگی نظیر بزرگداشت و قدردانی از کشاورزان و 
هاي درست و علمی، کاهش همچنین آموزش روش

ها و افزایش عملکرد و در نهایت افزایش مصرف نهاده
 درآمد به تسهیل اشتغال در این بخش پرداخت.

یل یرگذاري نتیجه انتظارات بر تمابا توجه به تاث -
شود جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصیه می

 با ارایه مباحث کشاورزي در متون درسی و پیامدها و
اهمیت بخش کشاورزي در اقتصاد و امنیت غذایی کشور 

 جوانان را براي اشتغال در این بخش ترغیب کرد. 
اهمیت  با توجه به تاکید دین مبین اسالم بر -

 کشاورزي، رزق حالل و اشتغال انبیا به کشاورزي این
حس تعهد در جامعه جوان کشور از طریق دوره هاي 
آموزشی و مشاهده الگوهایی در سایر مناطق و معرفی 

 وود الگوهاي دین اسالم به عنوان افراد مسلمان ایجاد ش
دید جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي 

 .تغییر داده شود
ن با توجه به اینکه جوانان متاهل نسبت به جوانا -

مجرد تمایل بیشتري نسبت به اشتغال در این حرفه 
یر غدارند باید از طریق تسهیالت(وام، اعتبارات نقدي، 
ن انانقدي و ...) مورد حمایت قرار گیرند تا در سایر جو

هاي موفق روستایی انگیزه ایجاد شود. همچنین نمونه
ي کشاورزي در جامعه روستایی رفهاشتغال در ح

 شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند.
با کاهش فاصله سطح زندگی بین شهر و روستا از  -

طریق افزایش امکانات زندگی در سطح روستاها نگرش 
ل جوانان را نسبت به زندگی در روستا و همچنین اشتغا

 ي کشاورزي تغییر داد. در حرفه
-شغل کشاورزي، ایجاد زمینه با اهمیت دادن به -

هاي اشتغال در کشاورزي، حمایت دولت از بخش 
کشاورزي و اشتغال در جوامع روستایی  و همچنین با 

هاي الزم در تولید محصوالت افزایش مهارت و آموزش
کشاورزي باعث ایجاد تشویق و ترغیب جوانان در حرفه 

 کشاورزي شد.
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